Алат за презентацију мултимедијалних садржаја: MS PowerPoint
Вештина прављења презентација, на основу мултимедијалних садржаја, графике, текста и видео материјала, је
вештина која своје место налази готово свуда од интервјуа за посао, презентација за пословне потребе унутар
компанија и према клијентима, па до рецимо временске прогнозе итд.
То су вештине за цео живот, и развијају и усавршавју током живота непрестано, како се особа усавршава на личном
и професионалном плану. Сами алати за презентовањем, се међутим могу много брже савладати, и на основном
и напредном нивоу, и по потреби даље усавршавање је пожељно.
За почетак уводни наставни материјал се односи на увод у MS PowerPoint и вештине презентације:
У првом часа 8 Маја Погледати наставни материјал на следећем линлинковима на српском језику 1) до 7):

1) https://m.youtube.com/watch?v=eNi8UPWorQc&list=PLrPlD9mQO1jyUj9SqTy6_vdW8YRfsnT0J&index=1
Трајање: 10 минута

2) https://m.youtube.com/watch?v=v9ZagB7lSmM&list=PLrPlD9mQO1jyUj9SqTy6_vdW8YRfsnT0J&index=2
Трајање: 4 минута

3) https://m.youtube.com/watch?v=w3HRzf0fn3Q&list=PLrPlD9mQO1jyUj9SqTy6_vdW8YRfsnT0J&index=3
Трајање: 7 минута
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4) https://m.youtube.com/watch?v=n0NweCdvqb4&list=PLrPlD9mQO1jyUj9SqTy6_vdW8YRfsnT0J&index=17
Трајање 7 минута

5) https://m.youtube.com/watch?v=Kuk7peRW4o0&t=32s
Трајање: 15 минута

6) https://m.youtube.com/watch?v=li6esRGqT10&t=20s
Трајање: 5 минута
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Затим другог часа у термину 8 Маја, првих 30 минута гледате водича кроз МS Power Point:
Подесите титл на језику по жељи, овај материјал је на енглеском језику, а од 1) до 7) су на српском језику
Eng) https://m.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c

Затим у термину од 15 маја, оба часа, можете на основу претходног градива кренути у самосталну израду
презентације у у MS PowerPoint, где је класично Windows / MS Office познато радно окружење, сличним менији
као у МS Word ili MS Paint. За наше тренутне образовне потребе и циљеве то би било сасвим довољно. Детаље око
домаћег и саме презентације видите на последњој (четвртој)– наредној страници овог материјала.
Препоручена додатна литература за МS Power Point је комплетни водич за МS PowerPoint, у трајању од око три
школска часа на енглеском језику, и налази се на следећем линку:
Eng) https://m.youtube.com/watch?v=lbc1HX8Jccw&t=20s
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На основу наставних материјала алата за презентацију,затим обрађених мултимедијалних садржаја током целе
године и смерница датих о употреби мултимедијалних садржаја текста, аудио, графичких и видео садржаја у
одговарајућем контексту, месту и заступљености;
урадити мултимедијалну презентацију на тему по избору у домену следећих категорија: омиљен писац, научник,
књижевни лик, уметник, који као особа и као и својим делом мотивише и инспирише ученика да позитиван узор у
његовом животу.
Одабрати једну личност по слободном избору од наведених: Никола Тесла, Михајло Пупин, Милутин Миланковић,
Надежда Петровић, Урош Предић, Стеван Стојановић Мокрањац, Илија Коларац, Јовановић Змај, Десанка
Максимовић, Владислав Петковић Дис, Бранислав Нушић, Ђура Јакшић, Доситеј Обрадовић, Сава Текелија,
Обрађивани алати за обраду мултимедијалних садржаја, носе у себи могућност злоупотреба, уосталом као и сваки
алат, конкретно у домену креирања лажне и виртуелне стварности између осталог.
Школа као васпитно-образовна установа усмерава ученике ка етичком понашању и етичкој употреби
мултимедијалних алата.
Имајући то у виду, и широку распрострањеност разних начина креирања лажне и виртуелне стварности
коришћењем тзв. fake news, postfacts, posttruth садржаја, ученици се још једном позивају да своје презентације

не заснивају на категоријама злоупотреба могућности алата за обраду мултимедијалних садржаја, и
не заснивају на fake news, postfacts, posttruth садржајима.
Наведени Термини су задњих година толико заступљени да су постали чак и речи-термин године.

Презентације послати до 20.05.2020. до 23:00h, на radojevicvlada@yahoo.com
У термину од 22 маја, биће анализа израде домаћег задатка-презентације и оцењивање.
Вишемечно кашњење неће бити награђивано.
Вишенедељно кашњење неће бити награђивано.
Вишедневно кашњење неће бити награђивано.
Користимо ову прилику да похвалимо највећи део ученика који током целе годиме вредно и темељно раде,
поштују временске рокове, не раде на брзину површно.

Са предмета,
Предметни наставник
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